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United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change 2021 report:

• Relatie CO2 en stijgende temperatuur, veroorzaakt door human kind

• Temperatuurstijging 1,5 ºC beheersbaar; 2 ºC onomkeerbaar

• Huidige modellen voorspellen 2,7 ºC; nu reeds 1,1 ºC

• Fossiel sneller uit faseren; 2050 is te laat 

Probably, we are the first generation to notice and the last 

generation able to make a change (Barack Obama)

IPCC conclusies



Wereldwijde energievraag
stijgt en elektrificatie 
groeit nog sneller



Fossiele brandstoffen uitfaseren



IEA 2 degree scenario

Alle CO2-vrije bronnen zijn nodig



2013 nationaal Energieakkoord:

• 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023

• 100 PJ energiebesparing in 2020

2018 nationaal Klimaatakkoord:

• 49% CO2 reductie in 2030 en 95% in 2050

• 70% duurzame energie in 2030, maar 11,1% duurzame energie eind 2020

2019 Urgenda eis definitief:

• 25% CO2 reductie in 2020

2021 aanscherping  is nodig:

• EU Fit for 55

• IPCC: zero carbon in 2040

Nederland en de Energie Transitie



Hernieuwbare energie in Nederland

6% biomassa

3% tekort



Meer dan 100 partijen aan tafel

Opdracht: CO2-uitstoot van Nederland verlagen

• 49% omlaag in 2030 (t.o.v. 1990)

• 95% omlaag in 2050



-25% in 2020
-49% in 2030
-95% in 2050

Emissies in Nederland



Wind en zon hebben fluctuerend en 

onvoorspelbaar karakter. Grootschalige 

energiebuffering is complex en duur. 

Kernenergie levert CO2-vrij regelbaar vermogen.

Energietransitie met 
alleen zon en wind?



Opgewekt vermogen is 

circa 1/3 van opgesteld

vermogen.

Windenergie in Nederland



Zonne energie in Nederland

Opgewekt vermogen 

is circa 1/10 van

opgesteld vermogen.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82610NED/barv?dl=1DBE3



Hoe zorgen we voor regelbaar vermogen?

Biomassa 
ipv kolen

Kolen 
met CCS

Aardgas
(met CCS) 



Download de app

electricitymap

Laat live zien hoe elektriciteit

wordt opgewekt en hoeveel

CO2 er vrijkomt bij het 

opwekken ervan. 

Exporteren van CO2 emissies

lost het probleem niet op

https://app.electricitymap.org/zone/FR


https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy



Hoe zit het met straling?



Recycling en opslag

• Volume van Hoog RA afval is zeer beperkt, 

• typical 3 m3 per jaar voor 1 GW capaciteit

• G IV reactors hergebruiken splijtingsproducten



Recycling en opslag

• Ondergrondse opslag van kernafval is technisch en 

wetenschappelijk goed onderzocht. 

• De hoeveelheid radiotoxiciteit die ultimo terugkeert in de 

biosfeer is verwaarloosbaar klein tov natuurlijke 

stralingsniveau (in Nederland circa 2 mSv/jaar)

• <1% bij opslag in klei; 

• <0.1%  bij opslag in zout en graniet 

Prof. J.L. Kloosterman – RID TUDelft



Hoe snel kunnen we bouwen?



Hoe snel kunnen we bouwen?



Integrale kosten van elektriciteit



• Gebruik waterstof als schone energiedrager en als grondstof voor andere synthetische 

brandstoffen zoals ammoniak. 

• Veelbelovend voor industrieën die hoge temperatuurwarmte nodig hebben, voor zwaar 

wegvervoer en langeafstandsvervoer, scheepvaart en luchtvaart

• Aanvulling op hernieuwbare energiebronnen die al worden ingezet; dus niet: in plaats van.

• Huidige prognoses voor waterstof uit hernieuwbare bronnen, rekenen met een prijs van $3-4/kg 

in 2030, en $2-3 in 2050. Prijsdalingen beperkt door lage capaciteitsfactor

• Daarentegen kan conventionele kernenergie schone waterstof leveren voor een prijs van 

slechts $2/kg, en van minder dan $1/kg in 2030 met gebruikmaking van geavanceerde 

reactoren

Waterstof als oplossing voor ‘moeilijk te 
verduurzamen’ sectoren

Bron: https://www.lucidcatalyst.com/hydrogen-report 



How to Decarbonise with a Mix of 
Renewables and Nuclear

Aurora Energy Research kreeg van Urenco de opdracht de 

voordelen te onderzoeken van de inzet van zowel duurzame 

energie en kernenergie voor CO2-vermindering en voor minder  

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als overgangsbrandstof 

in Groot-Brittannië.



1. Hernieuwbare bronnen + kernenergie zorgen voor een snelle 
decarbonisatie & verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

2. De waterstofvolumes die nodig zijn voor netto nul is een uitdaging 
zonder de inzet van hernieuwbare energiebronnen en kernenergie

3. Kernenergie, in combinatie met een hoog aandeel hernieuwbare 
bronnen, is economisch efficiënt (6-9% lagere uitgaven in de periode 
2021-2050)

4. Kernenergie als kostenconcurrerende en schaalbare bron van CO2-vrije 
elektriciteit en waterstof

5. Zorgvuldig marktontwerp en beleidsondersteunende structuren zijn 
vereisten voor netto nul

6. Bredere potentiële voordelen van technologiemixen voor bijv. 
scheepvaart en luchtvaart.



High Temperature Elektrolyse

• HTE is zeer geschikt in combinatie met advanced nuclear reactor systeem

• Met een deel van de reactorwarmte wordt stoom gemaakt, high efficiency elektrische

conversie cycli maken optomaal gebruik van deze hoge temperatuurbron in de reactor. 

• De combinatie van hoge-temperatuur reactor en hoge-temperatuur elektrolyse, levert een

thermische conversie efficiëntie van 40 tot 50%, 

zonder de chemische en corrosieve uitdagingen

van andere waterstof productieprocessen. 



• Betrouwbare, regelbare energiebron

• Efficiënt qua grondstoffen en landgebruik 

• Veelzijdige en hoge kwaliteit nucleaire supply chain, incl. 

• best in class radioactief afval organisatie COVRA

• R&D naar nieuwe nucleaire reactoren (GEN IV)

• Streef naar elektriciteit Mix van 25% kernenergie en 75% hernieuwbaar

• Uitstekende combinatie met hernieuwbaar en waterstof (elektriciteit en warmte)

• Oplossing voor moeilijk te verduurzamen sectoren

• Quick wins door:

• Verlengen levensduur Borssele na 2033

• Twee nieuwe kerncentrales in Borssele (PIMBY):

In het kort: 
Waarom kernenergie in Nederland?



Daarom kernenergie in Nederland



Draagvlak voor kernenergie in Nederland

60%

11%

29%

Opwekken kernenergie in Nederland

Voor Neutraal Tegen

48%

51%

79%

79%

36%

31%

13%

13%

CU

D66

CDA

VVD

Steun voor kernenergie

Voor Tegen Neutraal

Bron: 1Vandaag, 2 november 2021



• KPMG rapport Marktconsultatie toont aan dat er belangstelling is van 

marktpartijen voor nieuwbouw: kosten 8-11 m€

• Stabiel overheidsbeleid en doorlopende betrokkenheid is randvoorwaarde

• Geen subsidie maar creëren van juiste omstandigheden voor investeerders en 

bouwers 

• Kernenergie soms onnodig duur door hoge rente, hier kan overheid rol spelen

• Financieringsarrangementen zoals RAB, EU taxonomie en garantstellingen

• In Nederland moet elke bouwer ontmantelings- en afval kosten afdekken

Samenspel markt en overheid



We are here…



EU Taxonomy

Begon als technische discussie…

JRC concludeerde in april dat splijtstof als duurzaam kan worden aangemerkt en niet schadelijker is voor de menselijke 

gezondheid of het milieu dan andere bronnen van elektriciteitsproductie die reeds in de taxonomie zijn opgenomen.

Twee aanvullende expert groups – Euratom Article 311) en Scheer 2) – reviewen JRC report

…maar is nu een politieke discussie

• Tien EU-landen, waaronder Frankrijk, hebben zich onlangs uitgesproken voor kernenergie

• Frankrijk heeft een plan aangekondigd om vóór 2035 6 EPR's in bedrijf te stellen en grote investeringen te doen in de ontwikkeling 

van Gen IV-reactoren

• Duitsland loopt voorop met landen die tegen kernenergie zijn, maar heeft aardgas nodig om in de Taxonomie te worden 

opgenomen

• De nieuwe Duitse coalitie wil kolen- en bruinkoolcentrales al in 2030 iso 2038 sluiten

• Dit tegen de achtergrond van de snel stijgende energieprijzen en het groeiende besef van geopolitieke spanningen



Alle CO2-vrije bronnen zijn nodig

• Evalueren langs dezelfde lat

• CO2 emissies exporteren is niet juist

• Inzet van hernieuwbare bronnen en kernenergie voor waterstof productie is nodig

voor een snelle decarbonisatie en verminderde afhankelijkheid van fossiel

EU taxonomy moet toegankelijk zijn voor kernenergie

Conclusies

“Laten we het demoniserende denken vermijden, waarbij iedereen die vragen durft te 

stellen bij de kosten of richting van de energie transitie, verdacht is en iedereen die ‘groen’ 

voorstaat, het morele gelijk aan zijn zijde heeft.” (Louise Fresco)



Bedankt voor 
jullie aandacht



Vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem contact op via energiestrategie@regiotwente.nl

Ook als er thema’s zijn in het kader van de energietransitie, 

waar u graag meer over wilt weten.

mailto:energiestrategie@regiotwente.nl

